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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. szeptember 16.

Javaslat  a 3. számú felnőtt  háziorvosi  körzetet ellátó Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozóval
fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére 

Előadók:     a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:        Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Demeter-Weiner Anett ügyintéző

Meghívott:     Dr. Mika Ilona háziorvos
    Kisné Dr. Péteri Judit népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. szeptember 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. szeptember 15.

A napirendi pont rövid tartalma:
A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozó, a Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatával  fennálló  feladat-ellátási  szerződését  felmondta  és  kérte
megszüntetését 2021. december 31. napjával. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:  Humán Szolgáltatási Főosztály 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 28060-3/2021.

Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ------
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:  egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a 3.  számú felnőtt  háziorvosi  körzetet ellátó Dr.  Mika Ilona egyéni vállalkozóval fennálló
feladat-ellátási szerződés megszüntetésére 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a 3.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátása
érdekében 2012. május 29-én feladat-ellátási szerződést kötött Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozóval
(az előterjesztés 1. számú melléklete).

A feladat-ellátási szerződés 23. pontja értelmében:

„23. A felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, 6 havi felmondási
határidővel írásban bármelyik fél felmondhatja a szerződést.”

Dr.  Mika  Ilona  egyéni  vállalkozó  2021.  július  2-án  a  Humán  Szolgáltatási  Osztályra  eljuttatott
levelében jelezte felmondási szándékát.

Helyettesített  körzet  esetén  a  praxisra  vonatkozó  működési  engedélyezési  eljárás,  továbbá  a
finanszírozási szerződés megkötése több hónapos folyamat, erre hivatkozással 2021. július 20-án
kelt levélben felkértük a doktornőt, hogy feladat-ellátási szerződésének felmondását erősítse meg. 

2021.  szeptember  2-án  a  doktornő felmondási  kérelmét  megerősítette,  tájékoztatása  szerint  a
Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  történt  egyeztetést  követően,  szerződésének
megszűnése  napját  2021.  december  31.  napjára  kéri  módosítani  (az  előterjesztés  2.  számú
melléklete).

Az alapellátási törvény 5. § (1) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról”, 

ennek értelmében Önkormányzatunknak 2022. január 1. napjától ellátási kötelezettsége van a 3.
számú felnőtt háziorvosi körzetben. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 605/2021. (VI.2.) határozatában úgy
döntött, hogy a háziorvosi, és házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást, mint az önkormányzat
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  4.  pontban
meghatározott kötelezően ellátandó feladatát 2021. november 1. napjától az Egészségmegőrzési
Központ egészségügyi szolgáltató lássa el,  ennek értelmében Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a 3. számú körzet helyettesítéssel történő ellátásáról most nem
kell döntést hoznia. 

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság és az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság a 2021. szeptember 15-i üléseiken tárgyalták. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési
postázást követően került sor, ezért a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen
szóban ismertetik

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
….../2021. (IX.16.) határozata

3.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetet  ellátó  Dr.  Mika  Ilona  egyéni  vállalkozóval  fennálló
feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  tudomásul  veszi,  hogy  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozó között
2012.  május  29-én  létrejött  feladat-ellátási  szerződést  Dr.  Mika  Ilona  egyéni  vállakozó
felmondta. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett, a határozat mellékletét képező feladat-
ellátási szerződést megszüntető okiratot jóváhagyólag írja alá. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

  a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő: 2021. október 8.

3.  Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a polgármestert  a
határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester      
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője

                        Határidő: 2021. szeptember 30.

     Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

Dr. Székely Károly s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke






